VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE I
SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND
Tid

Måndag den 29 april 2019, kl. 13.00 – 15.00

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Från T-banan vid Slussen (Södermalmstorg) tar du
Peter Myndes Backe upp till vänster (över Götgatan) som går direkt
fram till fastigheten.
Vägbeskrivning finns även på www.saturnuskonferens.se

Lokal

Ivar-Lo

Vid årsstämman skall följande ärende behandlas
1. Upprättande och justering av förtäckning över röstberättigade medlemmar
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av två personer jämte ordförande att justera stämmans protokoll.
4. Frågan om stämman har blivit i behörig ordning utlyst
5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt fråga om dispositioner beträffande
vinst eller förlust enigt den fastställda balansräkningen.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid årsberättelsen avser.
8. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
9. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår och vid behov
långsiktigt program för ett fastställt antal år.
10. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär för
nästkommande.
11. Bestämmande av årsavgift.
12. Val av ordförande och vice ordförande
13. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen.
14. Val av revisorer och ersättare för dem.
15. Val av valberedning.

Föreläsningar
Miljövänligt båtliv -så kan vi minska konflikten mellan båtliv
och skydd av värdefulla kustmiljöer.
Sofia Wikström, marinekolog vid Östersjöcentrum,
Stockholms Universitet.

Sammanfattning av provtagningar sommaren 2018
Jakob Walve, DEEP, Stockholms universitet

Du är utsedd att representera din organisation vid Svealands kustvattenvårdsförbunds årsmöte som
ordinarie ledamot eller som ersättare. Välkommen till en intressant eftermiddag på Saturnus
konferens, Hornsgatan 15, i Stockholm!
En förteckning över anmälda ombud finns på vår webbsajt www.skvvf.se Kontakta kansliet för
ändringar. Där finns även en förteckning över medlemsorganisationernas kontaktombud, dvs de
tjänstemän som förbundet närmast har kontakt med hos er.
Anmälan om att närvara vid årsmötet görs till kansliet senast 14 dagar innan.
Fullmakt behövs för rösträtt.

Anmälan och övriga frågor: frida.eik-kvarsntrom@skvvf.se

